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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2001 
terenu pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinn~ 


we wsi Budziw6j 


uchwalony Vchwal~ Nr XXXI/239/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 15 listopada 2001 r. 

Ustalenia plann 
(stanowi'l tresc uchwaly) 

Niniejsze ustalenia, ~cznie z rysunkiem planu 
byly wyloione do publicznego wgilldu 
w siedzibie Vr~du Gminy i Miasta w Tyczynie 
w okresie od 4 wrzeSnia 2001 r. do 3 paidziernika 2001 r. 

Uchwala ogloszona 
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego 
Nr 102 poz. 1896 z dnia 7 grudnia 2001 r. 

Rzeszow 2001 r. 

b l.godnosc kopii z oryglli';);;;;. 
Stwlsrdzam 

mgr inz. Kr sztof ZawilaTyczyn, dnia .....~~~.~.!?~}, 1, 
INSPEKTOR 



RADA MIEJSKA 
w Tyczynie 

Uchwala Nr XXXI/239/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15listopada 2001 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2001 we 
wsi Budziw6j. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorntdzie gminnym 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pozn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.I39 z pozn. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia, co nast~puje: 

Rozdzial I. Przepisy og61ne. 

§ 1. 
1. 	 Uchwala sil( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/200 I terenu pod za

budowl( mieszkaniow(;l jednorodzinn~ zwany daIej planem. 
2. 	Plan, 0 ktorym mowa w ust.I, s!anowi zmianl( miejscowego planu zagospodarowania prze

strzennego gminy Tyczyn uchwalonego Uchwaht Nr VIII/26/85, ogloszon!i w Dzienniku 
Urzl(dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186 poz. II z dn. 10 stycznia 1986 r. 

3. Zal!icznikiem 	do niniejszej uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1 :2000, ktory 
obowi!izuje w zakresie oznaczeit na nim wystl(puj(;lcych. 

§ 2. 
L Przedmiotem ustaleit planu jest obszar 0 powierzchni okolo 2,1 ha, polozony pomil(dzy 

ulic(;l Lipow!i i Legionistow w Budziwoju. 
2. Zakres ustalen planu obejmuje: 

1) przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczaj(;lce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub 


o roi:nych zasadach zagospodarowania, . 
2) zasady zagospodarowania, 
3) zasady ksztaltowania zabudowy, 
4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasadyochronysrodowiska. 
3. Orientacyjne wjazdy na teren do uScislenia przez wlasciwy organ administracji w decyzji 

o ustaleniu warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Rozdzial II. Przepisy szczeg6lowe. 
§ 3. 

W granicach planu us tala si« nastl(puj(;lce przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
L MN 0 l(;lcznej powierzchni okolo 1,88 ha, w tym: 
1) MNI 0 powierzchni okolo 0,77 ha, 
2) MN2 0 pow. okolo 1,11 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. 	Do pow. okolo 0,15 ha - odcinek ulicy Legionistow, b«d(;lcy ci~iem drogi gminnej 
3. DW 0 l(;lcznej powierzchni okolo 0,15 ha, w tym: 

1) DW 1 - 0 l(;lcznej powierzchni okolo 0,08 ha, 

2) DW 2 - 0 powierzchni okolo 0,07 ha - tereny ci~ow pieszo-jezdnych. 


§ 4. 
Us tala si« nastl(puj(;lce zasady zagospodarowania: 
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1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN: 

1) zachowanie odleglosci obiektow kubaturowych od istniej<tcych sieci infrastruktury tech

nicznej, zgodnie z obowi<tzujl:\cymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi, 
2) zachowanie linii zabudowy od linii rozgraniezaj<teej ulicy Legionistow - 10m, 
3) przeznaczenie minimum 20% powierzchni poszczegolnych dzialek pod zielen, 
4) zapewnienie w obr~bie poszezegolnyeh dzialek budowlanyeh 1-2 miejse postojowyeh, 
5) dla funkcji usrugowej naleiy zapewnic wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 

o nawierzchni utwardzonej w ilosci dostosowanej do programu inwestycyjnego, 
6) dzialaInosc usrugowa nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnyeh norm srodowiska 

poza granice dzialek, do ktorych podmioty prowa~ce dzialaInosc posiadaj<t tytul prawny, 
7) obsruga komunikacyjna terenow: 
a) MNI od ulicy Legionist6w, 
b) poprzez dojazdy wewn~trzne (DW), 
8) dopuszeza si~: 
a) realizacj~ obiektow uslugowych jako elementy wbudowane w kubatuIl( budynkow miesz

kalnych, dobudowane lub wolno stoj<tce, 
b) prowadzenie, przebudowft istniej<tcej sieei infrastruktury teehnicznej na warunkaeh reali

zaej~ obiekt6w usrugowych jako elementy w okreSlonych przez dysponentow sieci 
i W spos6b nie kolidujl:\cy z ustalonym przeznaczeniem terenu, 

e) 	na dzialkach budowlanych lokalizacj~ budynk6w gospodarczych 0 powierzchni zabudowy 
do 35m2 lub garazu na 1+2 samochody osobowe, 

9) 	nie dopuszcza sift: 
a) 	 lokalizacji uslug zakwaliflkowanych jako przedsi~wzi~cia mogqce znaCZI:\CO oddzialywac na 

srodowisko w rozurrueniu obowi¥ujl:\cyeh w tym zakresie przepis6w szczeg6Inych, 
b) realizacji: obiekt6w 0 charakterze tymczasowym, budynk6w inwentarsklch. 
2. 	Ola terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0 -.szerokosc w liniach rozgranicza

jl:\cych - 10 m. 
3. 	Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami DW I, DW2 - szerokosc 

W liniach rozgraniczajl:\cych 6,0 m. 
4. 	W liniach rozgraniczajl:\cych uliey (0) i ciag6w pieszo-jezdnych (DW1, DW2) dopuszcza 

si~ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 5. 
Ustala sift zasady ksztahowania zabudowy: 
1. 	Architekturft budynk6w mieszkalnych dostosowac do cech krajobrazu, istniejl:\cej 

W sl:\siedztwie zabudowy oraz wprowadzic detale architektoniczne charakterystyczne dla 
rniejscowej tradycji. 

2. 	Nieprzekraczalna wysokosc budynk6w mieszkalnych 2 kondygnacje. 
3. 	Nalezy stosowac dachy 0 nachyleniu polaci 35-0 do 45°, kryte dachowkl:\ ceramicznl:\ lub 

materialem j<t imitujl:\cym kolorem i fakturl:\. 
4. Obiekty gospodarcze i uslugowe: 

1) parterowe, 

2) fonny dach6w spadowe 0 polaciach 35° do 45°, 

3) pokrycie dachOw dach6wkl:\ ceramicznl:\ lub materialem jl:\ imitujl:\cym kolorem i faktu~. 


§ 6. 
Ustala sift nastttPujqce zasady obsrugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej oraz 
ochrony srodowiska: 
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1. 	Zapewnienie zaopatrzenia w wod!(, zasilanie w energi!( elektI)'czn~ i gaz z istniej~cych 
sieci na warunkach okreSlonych przez dysponentow sieci i urzq,dzen. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) sciekow bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji sanitamej ze skierowaniem do oczysz

czalni sciekow w Rzeszowie, 
2) sciekow technologicznych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obow~zuj~cymi w tym za

kresie przepisarni szczeg6lnyrni, 
3) wod opadowych z dachow i zadaszen na wlasny teren, doceIowo do kanalizacji deszczowej, 

j 4) dla wod opadowych z terenu drog, miejsc postojowych zastosowa6 zabezpieczenia chro-
I ni~ce przed przenikaniem zanieczyszczen do gleby, wod powierzchniowychI i podziemnych, 

5) odpad6w:
i a) komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach na wlasnych dzialkach z zapewnieniem 
j usuwania na zasadach obowi~zuj~cych w grninie, 
I bl technologicznych w sposob nie zagrai:aj~cy srodowisku i zdrowiu ludzi, zgodniei z obowi'lZuj~cymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi, 

3. Zastosowae ogrzewanie nie pogarszaj~ce stanu srodowiska (paliwo ekologiczne), 
4. Zakazuje si!( wprowadzania sciekow do gleby i wod powierzchniowych. 

j 

Rozdzial III. Przepisy koncowe. 
§ 7. 

Teren, dla ktorego plan ustala nowe przeznaczenie, moze bye uzytkowany w sposob dotych
czasowy, do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniarni planu. 

f §&

I Ustala si!( 0% stawkC( sluz~c~ naliczeniu oplaty za wzrost wartoSci nieruchomosci w zwi~zku
I z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego obj!(tego niniejsz~ uchwal~. 


i 	 § 9. 

I
Uchyla si!( dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tyczyn uchwalonego Uchwa~ Nr VIII/26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ty
czynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszon~ w Dzienniku Urz!(dowym Wojewodztwa Rze
szowskiego Nr 1186 poz. 1 I z dnia 10 stycznia 1986 r., z pozn. zm. - w granicach terenu ob
j!(tego niniejsz~ uchwal~. 

§ 10. 

Wykonanie Uchwaly zleca si!( Zarz~dowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 


§ 11. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni licz~c od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz!(
dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodnicz~cy 

,; zgodnosc kopii Z oryginafem 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROW ANIA 
PRZESTRZENNEGO NR 3/2001 
terenu pod zabudow~mieszkaniow'l jednorodzinn'l 
w Budziwoju 

Rysunek planu skala 1: 2000 
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Projekt planu l=lcznie z prognoz=l sk~ow wplywu ustalen 
planu na srodowisko byl wylo:iony do ()ublicznego wghldu 
w siedzibie Urz~du Gminy i Miasta w Tyczynie w ~e,§ie
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Za zgodndc kopij Z oryQJiiatem 
Stwierdzam 
Tyczyn, dnia ....~.:Jt.l.1 
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Oznaczenia: 

• • !!lBf inz. Krzy~tbf Zawila
GraDlce terenu obJ~tego planem INSPEKTOR 

WWW 

orientacyjne Linie rozgraniczaj~ce tereny 0 roznym 
-------- przeznaczeniu lub 0 roznych zasadach 

zagospodarowania 
Lioie podzialu wewn~trznego 
lorientacyjoel ... 

MN,DW,D Symbole przeznaczenia terenow 
6. Orientacyjny wjazd na teren 

A A 6. Linia zabudowy 
Opracowanie: I 
gl. proj. mgr Halina Kos, uprawoiellia urb. Dr 945/89 IlL 
Konsultacje w zakresie komunikacji : ! 1 

mgr ioz. Barbara Kasprzycka ... Lejda 
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, DLA CELOW OPINIODAWCZYCH 
liekt: BUDZIWOJ, Gmina: TYCZYN 
w. Rzesz6w, Woj. PODKARPACKIE 

Skala 1: 2000 
1apy zasadn. 175-124- 05 i 175-213'(}1 
~ ..05"; ~: KtomzttKf,.t5I)" 
M'3tafIt jako montat anruszy mapy zasltdnlczf!J/ 
1: 2000 bf1z aktutJliztJcjl tntlel mapy. N1nIejuamepe 
r11Ibt z IJ'NIIPtl fMIcIfIncjI f7lII'Ih'w w sk8l1:2000. 
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GEODETA UPRAWNIOHY 
1(tlzimierz Y(mJr.[ 
36<001 Krasne 1070 

Za*w ;MGPIB 493:l1l1 
I•. 1cS.TOb."S/~ 

1 : 2000 


ORIENTACJA 1: 10000 
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